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คำสัง่โรงเรยีนวชริธรรมสาธติ 
ที ่033/ 2566 

เรือ่ง   แตง่ตัง้คณะกรรมการดำเนนิการรบันกัเรยีนชั้น ม.1 และ ม.4  ปกีารศกึษา 2566 
ประเภทหอ้งเรยีนพเิศษ (เพิม่เตมิ) 

**************************************************************** 
  เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 เป็นไปตาม
ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา  
2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาพุทธศักราช 2547 มาตรา 27 (1) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 
ดังต่อไปน้ี                                           
1. คณะกรรมการอำนวยการ 

นายสันติพงศ ์   ชินประดิษฐ ประธานกรรมการ 
นางปานทิพย ์  สุขเกษม  กรรมการ 
นายปวิช  เรืองวรัชกุล กรรมการ  
นางสาวจรรยา  ศรีแจ่ม  กรรมการ 
นางสาวพนิดา  ยอดรัก  กรรมการ    
นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์     กรรมการและเลขานุการ 

หนา้ที ่ วางแผน ประสานงาน ให้การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ 
ปีการศึกษา 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี 

2. คณะกรรมการดำเนนิการ 
    นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์     ประธานกรรมการ 

 นางสาวจริา  จั่นเล็ก  รองประธานกรรมการ 
นางสาวมณทพิย ์ เจริญรอด กรรมการ นางสาววชิราภรณ ์ สันตวงษ ์ กรรมการ 
นางสาวพิทธดิา  ปราโมทย ์ กรรมการ นายทินกร  พานจันทร์ กรรมการ 
นางสาวเจนจิรา       เพ็งจันทร ์ กรรมการ นางสาวชลติา  บุญรักษา กรรมการ 
นายชัยวัฒน์   ผ่องสังข์  กรรมการ นางสาวรตัยา  ร่างกายด ี กรรมการ 
นายนิธิภัทร ์  สร้อยเชื้อดี   กรรมการ นางสาวศริิลักษณ์ อภิรมย์พฤกษา กรรมการ 
นายศราวุธ     คารมหวาน กรรมการ นางสาวสุภิดา  โลเกษ  กรรมการ
นางสาวณิชานันทน์  ศรีโพธิ์อ่อน กรรมการ นายศักรินทร ์  ศรีตระกูล กรรมการ 
นายนักขตฤกษ์  ภู่ระหงษ์ กรรมการ นางสาวศศติา  อยู่ยืน  กรรมการ  

นางสาวเกศิน ี  จันทร์ครบ กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวจินต์จุฑา  เกษร  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ  

หน้าที่ 1. ดำเนินการรับสมัครนักเรียนและจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าห้องเรียนพิเศษให้เป็นไปตาม    
               แนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงาน   
                เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

2. พิจารณา/ตัดสินใจ แก้ปัญหา อันเกิดจากการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
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3. คณะกรรมการจดัทำแผน่พบั/คูม่อืการสมคัร/ปา้ยการรบัสมคัร 
   นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์     ประธานกรรมการ 

นางสาวจริา  จั่นเล็ก  รองประธานกรรมการ  
นางสาวนุชนาถ  สนามไชย กรรมการ นางสาวจีญาพชัญ์ แก้มทอง กรรมการ
นางสาวนงคราญ  คำลัยวงษ์ กรรมการ นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล กรรมการ 
นางสาววทันยา  ใจนันตา  กรรมการ นางสาวทพิวรรณ โล่กิตตธิรกุล กรรมการ 
นายศักรินทร ์  ศรีตระกูล กรรมการ นางสาวเกศิน ี  จันทร์ครบ  กรรมการ 
นายกำพล  จางจะ  กรรมการ นายสพุัฒน์ชัย  พงษ์เกสา กรรมการ 

นายสุริยา  ทรัพย์เฮง กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ  

หนา้ที ่ 1. จัดทำแผ่นพับ/คู่มือการสมัคร ใบสมัคร ป้ายประกาศ   และเอกสารการรับนักเรียนชั้น ม.1 
              และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ 

 2. จัดทำแบบแจ้งข้ันตอนการสมัคร ป้ายประกาศ และเอกสารการรับ  นกัเรียนชั้น ม.1 และ  
    ม.4 ห้องเรียนพิเศษ 

4. คณะกรรมการแนะแนวนกัเรยีน 
   นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์     ประธานกรรมการ 
   นางสาวจริา  จั่นเล็ก  รองประธานกรรมการ 
นางจันทร์เพ็ญ  จันทร์ทอง กรรมการ นายวรธรรม  หนูประดิษฐ์ กรรมการ
นางสาวณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน กรรมการ นางสาวปิยวรรณ ฑิมัจฉา  กรรมการ 
นางสาวสมฤด ี  จันทะคร กรรมการ นางสาวจินตจ์ฑุา  เกษร  กรรมการ 
นายนักขตฤกษ ์   ภู่ระหงษ์ กรรมการ นางสาววิมล  อภิเมธีกุล กรรมการ 
นางสาวธรีาอร  วงษ์ไกร  กรรมการ นายสราวธุ  รัตนนท ์ กรรมการ 
   นายศราวุธ  คารมหวาน กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวธนดิา  ไชยสุนทรกิตต ิ กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ  
หนา้ที ่      1.  ประชาสมัพันธ์หลักสูตร และแนะแนวนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3   

          2.  แจกเอกสารการสมัคร/คู่มือการสมัคร และเอกสารอื่น ๆ ที่โรงเรียนกำหนด 
5. คณะกรรมการรบัสมคัรนกัเรยีน  วนัที ่14 – 18 กมุภาพนัธ ์2566 

  นางสาวอัญชิสา   เหมทานนท ์ ประธานกรรมการ 
 นางสาวจริา   จั่นเล็ก  รองประธานกรรมการ 

วนัที ่ 14 –18 กมุภาพนัธ ์2566 หนา้ที ่

นางสาวศศติา อยู่ยืน 
กรรมการตรวจใบแจ้งความจำนง/ 

ตรวจหลักฐาน ห้องเรียนพิเศษ ICT ม.1 

นายนักขตฤกษ์ ภู่ระหงษ์ 
กรรมการตรวจใบแจ้งความจำนง/ 

ตรวจหลักฐาน ห้องเรียนพิเศษ IEP ม.1 

นางสาวทพิวรรณ โล่กิตตธิรกุล 
กรรมการตรวจใบแจ้งความจำนง/ 

ตรวจหลักฐาน ห้องเรียนพิเศษ ICT ม.4 
นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการบันทึกข้อมูลใบสมัครห้องเรียนพิเศษ ICT ม.1 
นายภาคภูม ิ แก้วเย็น กรรมการบันทึกข้อมูลใบสมัครห้องเรียนพิเศษ IEP ม.1 
นางสาวประภาศิร ิ อุทัยศร ี กรรมการบันทึกข้อมูลใบสมัครห้องเรียนพิเศษ ICT ม.4 
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นางสาวณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน กรรมการและเลขานุการ 

         นายนักขตฤกษ์    ภู่ระหงษ์ กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
หน้าที่ 1.  ใหค้ณะกรรมการเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ 07.30 – 16.30 น.  ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

            2.  ประธานกรรมการทำหน้าที่  ให้คำปรึกษา แนะนำ/แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการรับสมัคร และ 
         ควบคุมการรับสมัครแต่ละวันให้มีความเรียบร้อย 

3.  เลขานุการ รับเอกสารการรับสมัครจากกลุ่มบริหารวิชาการ เพื่อใช้ในการดำเนินการ           
แต่ละวัน ให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม แนะนำการกรอกใบสมัคร  ประสานงานให้การรับ  
นักเรียนแต่ละวันดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  และรายงานสรุปจำนวนนักเรียนที่มาสมัคร 
ในแต่ละวันแก่ประธานกรรมการดำเนินงาน 

 4.  กรรมการตรวจใบแจ้งความจำนงและตรวจหลักฐานทำหน้าที่ 
   4.1 ตรวจความถูกต้องของใบแจ้งความจำนง และแนะนำการกรอกให้ถูกต้อง 
     4.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักฐาน 

  - ใบแจ้งความจำนง 
  - สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (ให้นำฉบับจริงมาแสดงพร้อมถ่ายเอกสาร 1 ชุด 

  และลงชื่อรับรองสำเนา 
- นักเรียนสอบเข้า ม.1 หลักฐานการจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ปพ.1) หรือหลักฐาน      
  ที่แสดงว่ากำลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 (ใบรับรองผล  
  การศึกษา) พร้อมถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ชุด และลงชื่อรับรองสำเนา เกรดเฉลี่ยไม่      
  ต่ำกว่า 2.75   
- นักเรียนสอบเข้า ม.4 หลักฐานการจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของ     
  กระทรวงศึกษาธิการ (ปพ.1) หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม. 3 ปีการศึกษา 2565   
  (ใบรับรองผลการศึกษา) พร้อมถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ชุด และลงชื่อรับรองสำเนา 
  ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.75   
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป ( แต่งเครื่องแบบนักเรียน ) 
- หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ฯลฯ พร้อมถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ชุด       
  และลงชื่อรับรองสำเนา 

  5.  กรรมการบันทึกข้อมูล ทำหน้าที่ 
5.1 ตรวจความถูกต้องของใบแจ้งความจำนง  

   5.2 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักฐาน 
  5.3 พิมพ์ใบสมัครและออกเลขที่นั่งสอบ นักเรียนเป็นรายบคุคล ตามรายละเอียด  

     สพฐ. และ สพม.กท2 กำหนดให ้
6. คณะกรรมการดำเนนิการสอบคดัเลอืก  วนัที ่4 และ 5 มนีาคม 2566 เวลา 07.30 – 16.00 น. 

6.1 คณะกรรมการประจำกองกลาง 
  นางสาวอัญชิสา    เหมทานนท์   ประธานกรรมการ 
  นางสาวจริา  จั่นเล็ก  รองประธานกรรมการ 

นางสาววทันยา  ใจนันตา  กรรมการ  
นางสาวทพิวรรณ  โล่กิตตธิรกุล กรรมการ 
นางสาวปิยวรรณ  ฑิมัจฉา  กรรมการ  
นางสาวรัชณีย ์  ไฝทอง  กรรมการ  
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   นางสาวณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน กรรมการและเลขานุการ 
   นายสุพัฒน์ชัย  พงษ์เกสา กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
 หนา้ที ่  1.  จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการสอบ แผนผังที่นั่งสอบให้ครบถ้วน เพียงพอ 

2. จัดเตรียมข้อสอบที่รับมอบจากคณะกรรมการออกข้อสอบ เพื่อพร้อมให้นักเรียนสอบ  
3.  แจกข้อสอบให้กรรมการกำกับห้องสอบ ตามกำหนดเวลาในตารางสอบ 
4.  ดูแลการสอบ และการกำกับการสอบให้เป็นไปตามกำหนดเวลาในตารางสอบ 
5.  ตรวจเช็คกระดาษคำตอบของนักเรียน ที่กรรมการกำกับห้องสอบนำส่งให้ถูกต้อง   
    ครบถ้วนนำส่งคณะกรรมการข้อ 6.2 
6.  ประสานงานระหว่างกรรมการกำกับห้องสอบกับกองกลางเมื่อมีปัญหา 

6.2 คณะกรรมการตรวจขอ้สอบ 
  นางสาวศริิลักษณ ์ อภิรมย์พฤกษา ประธานกรรมการ 

นางสาวสมฤด ี  จันทะคร กรรมการ  
นางสาววิไลวรรณ เบอร์ดี  กรรมการ 

  นางสาวสุภดิา  โลเกษ  กรรมการและเลขานุการ 
 หนา้ที ่ 1.  ตรวจข้อสอบบันทึกคะแนน จัดทำผลการสอบ รายงานขอความเห็นชอบจากประธาน 
       คณะกรรมการดำเนินงาน 
  2.  ประกาศผลการสอบนักเรียนที่สอบได้ ณ ป้ายประกาศโรงเรียน และเว็บไซต์โรงเรียน 

ชัน้ ม.1 หอ้งเรยีนพเิศษ ICT และ IEP  ภายในวนัที ่10 มนีาคม 2566  
ชัน้ ม.4 หอ้งเรยีนพเิศษ ICT   ภายในวนัที ่10 มนีาคม 2566  

6.3 คณะกรรมการกำกบัห้องสอบ  
 ระดบั ม.1 วนัเสารท์ี ่4 มีนาคม 2566 เวลา  07.30 - 15.30 น. 
- สอบคดัเลอืกนกัเรยีนหอ้งเรยีนพเิศษ ICT ม.1 (ห้องสอบที ่1 - 4) 

ห้องสอบที ่1  หอ้ง 741 1. นายธรีะพงษ์     มวานนท์  2. นายทศพร  โอภาโส 
ห้องสอบที ่2  หอ้ง 742 1. นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง  2. นายธฤต   สุรทร 
ห้องสอบที ่3  หอ้ง 743 1. นายอรรถพล ยตะโคตร  2. นายจริัฏฐ์  จิระเดชประไพ 
ห้องสอบที ่4  หอ้ง 744 1. นางสาวสมฤดี เจียรสกุลวงศ ์  2. นางสาวจิราพร เวียงชนก 

- สอบคดัเลอืกนกัเรยีนหอ้งเรยีนพเิศษ IEP ม.1 (ห้องสอบที ่5 – 8) 
ห้องสอบที ่5  หอ้ง 745 1. นางสาวโสภิดา ไชยวรรณ  2. นายเจ๊ะกามา  สือนิ 
ห้องสอบที ่6  หอ้ง 746 1. นางสาวอนุสรา สุขสุคนธ์  2. นางสาวศรัณยา อร่ามศิริรุจิเวทย์ 
ห้องสอบที ่7  หอ้ง 747 1. นายเกรียงศักดิ์ มะละกา  2. นางสาวกนกภรณ์ โพธิ์เขียว 
ห้องสอบที ่8  หอ้ง 748 1. นางสาวอโนชา โปซิว  2. นางสาวญาณิศา ชาญกิจกรรณ์  

  ระดบั ม.4 วนัอาทติยท์ี ่5 มนีาคม 2566 เวลา  07.30 - 15.30 น. 
- สอบคดัเลอืกนกัเรยีนหอ้งเรยีนพเิศษ ICT ม.4 (ห้องสอบที ่1 - 2) 

ห้องสอบที ่1  หอ้ง 741 1. นายชนินทร ์บัวแจ้ง  2. นางสาวณัฐชยา  ทองแดง 
ห้องสอบที ่2  หอ้ง 742 1. นางสาวศศิตา  อยู่ยนื  2. นางสาวสุลาวัลย์  บุรจิันทร ์

หนา้ที ่  1. กรรมการคนที่  1 ดูแลนักเรียนที่เข้าแถวเคารพธงชาต ิ และนำนักเรียนไปที่ห้องสอบ 
 กรรมการคนที ่ 2 รับซองข้อสอบ/เอกสารการสอบที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 

2. ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องสอบ 
3. กำกับห้องสอบตามวนั เวลา และห้องสอบที่กำหนดในตาราง 
4. ปฏิบัติหน้าที่กำกับห้องสอบตามระเบียบการคมุสอบอย่างเคร่งครัด 
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5. ตรวจดู  การฝนรหัส  เลขประจำตัว  ของนักเรยีนให้ถูกต้อง   
6. จัดเรียงกระดาษคำตอบตามเลขที่จากน้อยไปหามาก  เก็บใส่ซองกระดาษคำตอบ 
7. นำกระดาษคำตอบจากข้อ 6  ส่งกองกลาง 
8. หากไม่มีนักเรียนในหอ้งสอบ ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการสำรอง 

7. คณะกรรมการฝา่ยดแูลความเรยีบรอ้ย 
  นางสาวจรรยา  ศรีแจ่ม  ประธานกรรมการ  

   นายชวนัส  แก้วพรม กรรมการ  
   นายชิษณุ  หนูแดง  กรรมการ 

  นายกิติศักดิ ์  โฉมวิไล  กรรมการและเลขานุการ 
หนา้ที ่  1.  ดูแลความเรยีบร้อยและอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรแก่ผู้ปกครองและนักเรียน 
  ตามปฏิทินการรับสมัคร 

    2.  ดูแลนักเรียนที่เข้าแถวเคารพธงชาตใินวันสอบคัดเลือก 
8. คณะกรรมการรบัรายงานตวันกัเรยีนทีผ่า่นการคดัเลอืก   
- ระดบั ม.1 หอ้งเรยีนพเิศษ ICT และ IEP รายงานตวัวนัที ่11 มนีาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. 
- ระดบั ม.4 หอ้งเรยีนพเิศษ ICT  รายงานตวัวนัที ่11 มนีาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. 

 นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท ์ ประธานกรรมการ 
   นางสาวจริา       จั่นเล็ก  รองประธานกรรมการ 
   นางสาวณิชานันทน์   ศรีโพธิ์อ่อน กรรมการ  

นายนักขตฤกษ์   ภู่ระหงษ์ กรรมการ 
นางสาวจินต์จุฑา  เกษร  กรรมการ  

   นายศักรินทร์     ศรีตระกูล กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวเกศิน ี  จันทร์ครบ  กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

หนา้ที ่  1.  รับรายงานตวันักเรยีนที่ได้รับการคัดเลือก ณ อาคาร 7 ชั้น 4 
   2.  จดัเรียงเอกสารใบมอบตัวเบ้ืองต้น   
   3.  รวบรวมเอกสารและสรุปรายชื่อนักเรียนที่มารายงานตัว ส่งกลุ่มบริหารวชิาการ 

9. คณะกรรมการมอบตวันกัเรยีน 
- ระดบั ม.1 หอ้งเรยีนพเิศษ ICT และ IEP  
 มอบตวัวนัที ่11 มนีาคม 2566   เวลา 08.30 – 16.00 น.  ณ อาคาร 7 ชัน้ 4 
- ระดบั ม.4 หอ้งเรยีนพเิศษ ICT  
 มอบตวัวนัที ่11 มนีาคม 2566   เวลา 08.30 – 16.00 น.  ณ อาคาร 7 ชัน้ 4 
   นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท ์ ประธานกรรมการ 
   นางสาวจริา  จั่นเล็ก    รองประธานกรรมการ 

ชัน้ หอ้ง กรรมการคนที ่1 กรรมการคนที ่2 กรรมการคนที ่3 กรรมการคนที ่4 

ม.1 ICT (1) 741 น.ส.เยาวรัตนา พรรษา น.ส.รัตยา  ร่างกายดี น.ส.จินต์จุฑา  เกษร น.ส.ณิชชา บุตรสีมาตร 
ม.1 ICT (2) 742 น.ส.ณิชพัณณ์  เฉลิมพันธ์ น.ส.พิกุลทา หงษ์ทอง น.ส.ประภาศิร ิอุทัยศรี น.ส.จีระภา ชินภักด ี
ม.1 IEP (1) 743 น.ส.ชื่นกมล  คงหอม น.ส.อริสา แช่มชื่น น.ส.ธนาภา แซ่เล้า น.ส.สมฤดี จันทะคร 
ม.1 IEP (2) 744 น.ส.เกวลี เงินศรีสุข นายนักขตฤกษ์  ภู่ระหงษ์ น.ส.ปรารถนา  รุ่งเรือง  น.ส.พิทธิดา ปราโมทย์ 

ม.4 ICT 745 น.ส.วทันยา ใจนันตา ว่าที่ ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย น.ส.ปิยวรรณ  ฑิมัจฉา น.ส.ณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน 
นางสาวเกศิน ี  จันทร์ครบ กรรมการและเลขานุการ 
นายศักรินทร์     ศรีตระกูล กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
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 หนา้ที ่  1.  รับมอบตัวนกัเรียน ตามเวลาที่กำหนด 
2.  กรรมการคนที ่1 รับเอกสารการมอบตัว ตรวจเอกสารและหลักฐานการมอบตัวให้ถูกต้อง      
     และรวบรวมเอกสารส่งที่สำนักงานวชิาการ  

  3.  กรรมการคนที ่2 เกบ็เงินบำรุงการศกึษา นำส่งกรรมการรับเงินที่สำนักงานงบประมาณ 
  4.  กรรมการคนที ่3 เกบ็เงินสมาคมฯ นำส่งกรรมการรับเงินที่ห้องสำนักงานงบประมาณ 
  5.  กรรมการคนที ่4 เกบ็เงินค่าเรียนปรับพื้นฐาน  

10.  คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ 
 10.1 คณะกรรมการรบัเงินบำรงุการศกึษา 
   นางสาวพนิดา  ยอดรัก  ประธานกรรมการ 
   นางทัศนีย์  วงค์เขียว กรรมการ 

นางสาวสุนทร ี  วีระปรีชา กรรมการ 
นางสาวกุลยา  บูรพางกรู กรรมการ 
นายอติวรรตน์  พันธุวงศ ์ กรรมการ 

   นายศิรวิชญ ์  ประยูรวิวัฒน ์ กรรมการและเลขานุการ 
 10.2 คณะกรรมการรบัเงินสนบัสนุนการเรยีนการสอนหอ้งเรยีนพเิศษและเงนิกจิกรรมเตรยีมความ  
                พรอ้มกอ่นเปดิภาคเรยีน 
   นางสาวจริา  จั่นเล็ก  ประธานกรรมการ 
   นางสาวมณทพิย ์ เจริญรอด กรรมการ 
   นางสาวณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน กรรมการและเลขานุการ 
หนา้ที ่  1. เตรียมใบเสรจ็รับเงิน  
 2. ตรวจใบเสร็จรับเงิน และรับเงินให้ถูกต้องเรียบร้อย และนำฝากธนาคาร ตามระเบียบฯ 
 3. ออกหนังสือรับรองคา่บำรุงการศึกษา  
11. คณะกรรมการฝา่ยสถานที ่

นายปวิช  เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ 
นางสาวณิชชา  บุตรสีมาตร กรรมการ 
นายจิรัฏฐ ์  จิระเดชประไพ กรรมการ 
นายเจ๊ะกามา  สือน ิ  กรรมการ 
นักพัฒนา    กรรมการ  
นายจักรกฤษณ์   แก้วลำหัด กรรมการและเลขานุการ 

หนา้ที ่ 1.  จดัสถานที่รับสมัคร,สอบ ,รายงานตัวและรับมอบตัว 
  2.  ดูแลนักพัฒนา จัดสถานที่ และทำความสะอาดสถานที่ให้พร้อมเพือ่การปฏิบัติงานทุกวัน 
12. คณะกรรมการฝา่ยโสตทศันปูกรณ ์
   นายสุริยา        ทรัพย์เฮง ประธานกรรมการ 
นายภาคภูมิ    แก้วเย็น     กรรมการ นายสิทธิชัย     มาโนชญ์กุล กรรมการ 
นายปวิตร         สมนึก  กรรมการ นายวัชระ        เต๋งเจริญสุข   กรรมการ 
   นายกำพล       จางจะ  กรรมการและเลขานุการ  

หนา้ที ่ 1. จัดติดตั้งระบบเสียงในวันรับสมัคร วันสอบ วนัรายงานตวั และวันมอบตัวนักเรียนให้ 
               เรียบร้อย พร้อมเพื่อการใช้งาน 
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 2. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ๊นเตอร ์ ไว้ให้นักเรียนและครูใช้กรอกข้อมลูให้เพียงพอ 
 3. บันทึกภาพตลอดการดำเนินกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ 

13. คณะกรรมการฝา่ยพยาบาล 
   นายปวิช  เรืองวรัชกุล ประธานกรรมการ 

นางสาวอรระยา  ณรงค์ชัย กรรมการ 
   นางสาวจฑุารัตน ์ เกาะหวาย กรรมการและเลขานุการ 
 หนา้ที ่ 1. ปฏิบัติหน้าที่วันที่ 4 , 5  มีนาคม  2566 (กรรมการคุมสอบ ในกรณีทีม่นีักเรียนต้องสอบที่ 
                        ห้องพยาบาล) 
14. คณะกรรมการฝา่ยรายงานผลการรบันกัเรยีนในแตล่ะวนั 

นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท ์ ประธานกรรมการ 
นางสาวจริา  จั่นเล็ก  กรรมการ   

  นางสาวนงคราญ  คำลัยวงษ์ กรรมการและเลขานุการ 
นายศักรินทร ์  ศรีตระกูล กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

   นางสาวณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน      กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
หนา้ที ่ 1. รับแบบรายงานที่หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  ส่งแบบรายงานที่ศูนย์ประสานการรับสมัคร    

    ตามหมายเลขโทรสาร หรือเว็บไซต์ ที ่สพม.กท.2 กำหนด 
  2. จัดบอรด์ประชาสัมพนัธ์ตามที่โรงเรียนกำหนด 
  3. จัดทำป้ายระบุจดุการรับสมัคร และอื่นๆ ให้ชดัเจน 
  4. ทำประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ นักเรยีนที่สอบผ่านการคดัเลือก  . 

              และประกาศอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
15. คณะกรรมการฝา่ยประเมนิผลการรบัสมคัร 
   นางสาวอัญชิสา       เหมทานนท ์ ประธานกรรมการ 

นายนักขตฤกษ์    ภู่ระหงษ์ กรรมการ 
   นางสาวณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน      กรรมการและเลขานุการ 

หนา้ที ่ 1. จัดทำเครื่องมือ  เก็บข้อมูล และแจกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  2. ประมวลผลแบบสำรวจ  และรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นเสนอฝ่ายบริหาร 

   ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่ง ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้การ
ดำเนินงานในทุกๆ ด้านบรรลุผลตามเป้าหมายแห่งการปฏิรูปการศึกษา 

    สั่ง   ณ วันที ่2 เดือน กมุภาพันธ ์  พ.ศ. 2566 
  
 
 
 

( นายสันติพงศ ์  ชินประดิษฐ ) 
      ผู้อำนวยการ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  


